
HÖSTENS KLUBBAFTNAR
• torsdag 27 september kl. 18.30 Vid Stiftelsen Skärgårdsbåtens klubbafton håller Gert Ekström ett föredrag 
under ämnet med järnväg, buss och båt till Djursholm. Klubbaftonen hålls i Tellus Fritidscenter, Lignagatan 8. 
Till denna lokal på västra Södermalm kommer man enkelt med busslinje 4, hållplats Lignagatan/Varvsgatan, med 
busslinje 54, 66, 77 till hållplats Hornstull eller med tunnelbana till station Hornstull. Entré 50 kronor och i 
denna summa ingår kaffe/te och kaka vid mötet.

• tisdag den 23 oktober kl. 18.30 50 år med s/s Blidösund! Vad händer nu? Mats Åkerman, ordförande 
i Föreningen s/s Blidösund och Blidösundsbolagets affärsområdeschef Niklas Oscarsson berättar om fartyget och 
dess trafik under det senaste halvseklet, verksamheten nu och en blick mot framtiden. Klubbaftonen hålls i Tellus 
Fritidscenter, Lignagatan 8. Entré 50 kronor inkl. kaffe/te och kaka vid mötet. 

• onsdag 14 november kl. 18.30 Filmafton på Sjöhistoriska museet. Det blir ett varierat program med bl.a.
den aktuella TV-filmen Ånga om sommaren om s/s Mariefred. Därefter följer Stockholm: en filmresa 1909-1952, 
en film från Stadsmuseet med journalfilmer från olika håll. Bl.a. Torbåtar vid Strömkajen 1935. En film om några 
av flottans fartyg 1938 bl.a. ångbogseraren Sveparen, pansarskeppet Gustaf V och den 1937 nybyggda jagaren 
Stockholm. Kvällen avslutas med ett bildkollage från sommarens jubileumskortege Ångbåten 200 år. 
Museet har fri entré. Sjöhistoriska museet når man med busslinje 69 från Centralen, Sergels Torg eller Nybroplan. 
Sjöhistoriska museets café och restaurang har öppet och ordinarie sortiment erbjuds. 

Klubb- och utfärdsprogram hösten 2018
Utskick från Stiftelsen Skärgårdsbåten september 2018

KULTURRESA mEd mARiEFREd LÖRdAgEN dEN 15 SEpTEmBER 
Ångfaryget Mariefreds trafiksäsong avslutas traditionsenligt med en kulturresa och den 15 september. Vi hoppas på 
ett anlöp vid Vällinge, eller annat spännande besöksmål invid farleden, för en guidad rundvandring. Nästa uppe-
håll vid kulturresan blir Birka på Björkö, ön med fornlämningarna efter staden från vikingarnas tidevarv. Även 
här väntar det en guidad rundtur på mälarön invid Björkfjärden. Avgång från Stockholm, Klara Mälarstrand 
(ordinarie kajplats) kl. 10.00. Resan avslutas i Stockholm, vid Klara Mälarstrand ca. kl. 20.00. Biljetter säljs 
ombord under färden. Biljettpris 350 kronor, inkl. guidning. Det finns matsal och cafeteria ombord. Plats i matsalen 
bokas genom fartygets rederikontor 08-669 88 50, e-post: gmaa@tele2.se. 

UTFÄRd mEd djURgåRdEN 3 SÖNdAgEN dEN 23 SEpTEmBER 

Höstens utfärd med ångfärjan Djurgården 3 går till Gåshaga. Den 23 september körs en klassisk Lidingöspårvagn 
i veterantrafik på Lidingöbanan och i anslutning till den trafiken går Djurgården 3. Avresa från Skeppsbron, vid 
kajpontonen skyltad ”båthållplats”, norr om Djurgårdsfärjornas terminal, kl. 11.30. Spårvagn avgår 13.14 mot 
Ropsten, för dem som önskar åka enkelresa med ångfärja och returresa med spårvagn. För den som vill börja med 
spårvagn, avgår den 12.15 från Ropsten. Ordinarie SL-taxa gäller. Djurgården 3 avgår från Gåshaga efter 13.14 och 
ankomst Skeppsbron ca. 15.00. I mån av tid görs en liten extrasväng med färjan under resan till och från Gåshaga. 
Kaffeservering ombord under resan. Pris för resa med Djurgården 3 tur- och retur 150 kr. enkel resa 100 kr. 
Biljetter säljs ombord under resan.

KVÄLLSÖPPET På fÖrEningEnS ExPEdiTion
Expeditionen har förlängt öppethållande kvällstid några måndagar under hösten. Det finns möjlighet att handla 
ur föreningens försäljningssortiment liksom att köpa antikvarisk Stockholmiana, sjöfarts-, järnvägs- och skärgårds-
litteratur samt fördjupa sig i Stiftelsens arkiv bl.a. fotografier och föreningens alla arkivböcker. Tid och plats 
under hösten 2018: den 24 september, 29 oktober, 26 november samt 17 december. Öppethållande dessa kvällar 
kl. 17.00-20.00. Adress Nybrogatan 76 n.b. Tunnelbana till station Stadion, uppgång Valhallavägen, eller med 
busslinjerna 4 och 72. I närheten, på Valhallavägen eller Karlavägen, går också busslinjerna 1, 54 och 67
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Program fÖr STifTELSEn SKÄrgårdSbåTEnS arrangEmang
För föreningsevenemang under vintern kommer mer information i utskick november 2018. 

lördag 15 september Höstens kulturresa med ångf. Mariefred till kulturellt och historiskt intressanta besöksmål. 
söndag 23 september Utfärd med Djurgården 3 till Gåshaga och veteranspårvagn på Lidingöbanan.  
måndag 24 september  Kvällsöppet på expeditionen, Nybrogatan 76, öppet kl. 17.00-20.00.
torsdag 27 september Höstens första Klubbafton. Mötet hålls i Tellus fritidscenter, Lignagatan 8. 
tisdag 23 oktober  Klubbafton kl. 18.30 Tellus Fritidscenter, om ångf. Blidösund. 
måndag 29 oktober Kvällsöppet på Nybrogatan 76, öppet kl. 17.00-20.00.
onsdag 14 november Klubbafton kl. 18.30, Filmafton på Sjöhistoriska museet.
lördag 24 november Hjulmarknad med teknikhistoriska föreningar i Solnahallen.
måndag 26 november  Kvällsöppet på Nybrogatan 76, öppet kl. 17.00-20.00. 
måndag 17 december  Kvällsöppet på Nybrogatan 76, öppet kl. 17.00-20.00. 

e

nYa fÖrSÄLjningSarTiKLar
Nyhet! Ångbåtskalendern Stockholmsbåtar 2019 Den nya årgången av ångbåtsalmanackan kommer från tryckeriet under 
andra hälften av september och innehåller 15 spännande sevärda bilder från förr. Bland färgbilderna märks ångf. Saxaren 
vid Sippsö brygga, vinterupplagda ångbåtar i Nybroviken, ångfartyget Norrskär vid Sippsö brygga, Femman och Hugo 
Tamm passerar Västerbron, m/s S:t Erik i Lindalssundet, m/s Hugin och s/s Valkyrian i Vaxholm samt Borebolagets ång-
drivna passagerarfartyg Bore och Bore III på Strömmen samt med s/s Birger Jarl skymtande vid kaj. Två svartvita bilder 
finns också i kalendern, en paradbild av ångfartyget Ena II samt en av s/s Serla vid Bunkviks brygga på Nämdö. 
 • Pris för 1 kalender Stockholmsbåtar 19 är på expeditionen/föreningsevenemang 80 kr, pris sänd per post 125 kr. 
 • Pris för  kalendrar Stockholmsbåtar 19 är 200 kr. pris sänd per post 275 kr.
 • Pris för  kalendrar Stockholmsbåtar 19 är 300 kr. pris sänd per post 375 kr.

Nyhet! Skeppslista 2018 Den illustrerade skeppslistan år 2018 ges ut av Skärgårdsredarna, Sveriges redareförening för 
mindre passagerarfartyg, inkluderar svenska passagerarfartyg, skärgårdsfartyg, vars rederier är anslutna till organisationen, 
ca. 115 rederier och 340 fartyg representerade. Omslaget föreställer fartygen Byfjorden och Sunningen, hemmahörande i 
Uddevalla. Boken är i fyrfärg, limbunden, 200 sidor. Fartygen presenteras med bild, mått, kapacitet samt i förekom-
mande fall historik, tidigare namn och ägare. • Pris på expeditionen/föreningsevenemang 165 kr, pris sänd per post 220 kr. 

Nyhet! s/s NORRTELJE 50 år vid stadens kaj Om konsten att rädda en ångbåt, varje dag i 50 år! I juli 1968 kom ång-
fartyget Norrtelje till Norrtälje hamn för att bli flytande servering och räddas till eftervärlden. Lagom till 50-årsjubileet 
publiceras denna trevliga bok med glimtar och minnen från fartygets dryga sex decennier i trafik bland annat Stockholm-
Norrtälje och Stockholm-Mariehamn, men främst tecknas det senaste halvseklet i ord och bild om fartyget och människorna 
kring ångbåten i Norrtälje. En inspirerande läsning om att rädda en ångbåt, 120 sidor, inbunden, 20,5x21,5 cm, rikt 
illustrerad i svartvitt och fyrfärg. • Pris 220 kr, pris sänd per post 295 kr. 

Stockholmsbåtar

Stiftelsen Skärgårdsbåtens ångbåtskalender 2019

Stiftelsen Skärgårdsbåten, nybrogatan 76, 114 41 Stockholm 


